
Ustawa uchwalona 30.04 przez Sejm, aktualnie znajduje się
w Senacie. 
O godz. 17.00, 04.05.2020 r. była procedowana w Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych: Rozpatrzenie
ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-
CoV-2 (druk senacki nr 106, druki sejmowe nr 344, 344-A i 350).
[aktualizacja
Na dzień 5.05.2020 r., godz. 13.] Decyzja komisji: kontynuacja
prac nad ustawą. 
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Nie można więc określić kiedy ustawa wróci do Sejmu oraz
kiedy i jakim kształcie zostanie ostatecznie ogłoszona.

Tarczy
antykryzysowej 3.0
z punku widzenia
prawa
gospodarczego.

ALERT PRAWNY
KKZ

STAN 
PRZEPISÓW NA
DZIEŃ 
6 MAJA 2020 R.

DLA PORZĄDKU PRZEDSTAWIAMY AKTUALNĄ SYTUACJĘ
LEGISLACYJNĄ DOT. USTAWY Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 R. O
ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZAKRESIE DZIAŁAŃ
OSŁONOWYCH W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM
SIĘ WIRUSA SARS-COV-2.



Uchylone zostają przepisy zamrażające/zawieszające bieg terminów:1.
a)       przewidzianych przepisami prawa administracyjnego (uchylenie art. 15zzr)
b)      procesowych i sądowych oraz postępowań administracyjnych na czas stanu
epidemii/zagrożenia epidemicznego. (uchylenie art. 15zzs)
2. Wprowadzone zostają nowe regulacje art. 15zzs1–15zzs5
a)      w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z
powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych
według przepisów KPC umożliwia się procedowanie zdalne:
 
i. rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych
umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem
obrazu i dźwięku, bez konieczności przebywania w budynku sądu;
 
ii. przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna
rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub
posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich
uczestniczących i nie można przeprowadzić ich zdalnie. Strony mogą się od takiego zarządzenia
sprzeciwić;

Zmiany w regulacjach dot. dematerializacji akcji

Termin wygaśnięcia mocy obowiązującej dokumentów akcji wydanych przez spółkę z mocy
prawa, został przeniesiony z 1 stycznia 2021 r. na 1 marca 2021 r. 
Termin na dokonanie pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji w spółce został
przesunięty z 30 czerwca 2020 r. na do 30 września 2020 r. 
Do 1 marca 2021 r. do wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, których
dokumenty zostały złożone w spółce, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące akcji
imiennych (pierwotnie do 1 stycznia 2021 r.).
inne przepisy, które miały wejść w życie 1 stycznia 2021r., wchodzą w życie 1 marca 2021 r.
W ustawie AML nie wprowadza się zmian w definicja klienta, w zakresie prowadzenia rejestru
akcjonariuszy.
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Zmiany dot. terminów procesowych i pracy sądów



iii. zdalny udział składu orzekającego - jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu
tak zarządzi, członkowie składu, z wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy, mogą brać
udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na
którym dochodzi do zamknięcia rozprawy;
iv. jeżeli postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości sąd może zamknąć
rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od
stron stanowisk na piśmie;
 v. w drugiej instancji rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym (art. 374 kpc) możliwe jest
także dla apelacji wniesionych przed 7 listopada 2019 r.
 
b) zmiany w postępowaniach sądowoadministracyjnych:
i. możliwe jest rozpoznawanie skarg kasacyjnych przez NSA na posiedzeniu niejawnym 
ii. zdalne prowadzenie rozpraw i posiedzeń niejawnych możliwe jest także w sądach
administracyjnych.

Do katalogu dodano także sprawy prowadzone po otwarciu postępowania
restrukturyzacyjnego oraz
Sprawy o ogłoszenie upadłości oraz prowadzone po ogłoszeniu upadłości.
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Zmiany w katalogu spraw pilnch, rozpatrywanych przez sądy
sądów

Zmiany związane z pełnomocnictwem pocztowym

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w przypadku zaprzestania
działania placówek pocztowych pełnomocnictwo pocztowe może zostać udzielone w formie
pisemnej;
Tak udzielone pełnomocnictwo zachowuje ważność nie dłużej niż przez jeden miesiąc;
W pełnomocnictwie pocztowym, także udzielanym w dotychczasowym trybie należy zawrzeć
dzień udzielenia pełnomocnictwa.
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W przygotowaniu dokumentów do przeprowadzenia w sposób zdalny
posiedzeń zarządu, rad nadzorczych i walnych zgromadzeń/zgromadzeń
wspólników.
W renegocjacji warunków umów z Twoimi kontrahentami ze względu na
nadzwyczajne okoliczności (pandemia COVID-19).
W restrukturyzacji Twojego przedsiębiorstwa i restrukturyzacji pod kontem
optymalizacji kosztów bieżącej działalności. 
W weryfikacji czy zapewnili Państwo pracownikom bezpieczne warunki pracy
lub też czy podjęliście Państwo kroki zgodne z prawem.
W pozyskaniu nowych źródeł finansowania, w tym finansowania publicznego,
w działaniach ukierunkowanych na utrzymanie przyznanego już finansowania.  
W skorzystaniu z możliwości przesunięcia / odroczenia w czasie zobowiązań
podatkowych lub zobowiązań wobec ZUS, w tym w zweryfikowaniu
nadchodzących terminów płatności. 
W sprawdzeniu możliwości aplikowania o skorzystania z instrumentów
wsparcia dla Państwa firmy.
W dokonaniu przeglądu kluczowych umów / umów kredytowych, pod kątem
istnienia przepisów dotyczących siły wyższej, ich ewentualnego wpływu na
Państwa działalność, w tym w ewentualnym powiadamianiu kontrahentów np. o
sile wyższej lub o wszelkich innych możliwościach wynikających z postanowień
zawartych w umowach.
W ustaleniu strategii prawnej w celu złożenia lub obrony roszczenia, w tym w
oszacowaniu i ocenie potencjalnej odpowiedzialności.
W ustaleniu konstrukcji optymalizacji kosztów zatrudnienia pracowników.
W przygotowaniu szytych na miarę porozumień zawieszających zakładowe
przepisy prawa pracy lub zmieniających warunki pracy i płacy.
W przygotowaniu wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy.
W przeprowadzenie reorganizacji zakładu pracy, w tym zwolnień grupowych,
redukcji lub likwidacji stanowisk pracy.

 

W czym możemy Ci pomóc?
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